
Ročník 2012

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 72 Rozeslána dne 18. června 2012 Cena Kč 103,–

O B S A H :

204. Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře

205. Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin

206. Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

207. Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních
a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu
rostlin



204

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2012

o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 245/2011 Sb. a zákona č. 199/2012 Sb., (dále
jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 2 písm. c) zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje technické požadavky pro
pověření referenční laboratoře.

§ 2

Technické požadavky pro pověření
referenční laboratoře

(1) Právnická osoba splňuje technické požadavky
pro pověření referenční laboratoře, jestliže
a) má zaveden, dokumentován a udržován systém

řízení kvality, který odpovídá rozsahu odborných
činností, pro které má být pověřena,

b) má stanovenou organizační strukturu laboratoře
včetně pravomocí zaměstnanců,

c) má vypracovány dokumenty obsahující technické
postupy a návody související s prováděním odbor-
ných činností,

d) má vybavení a postupy pro zpracování, zabezpe-
čení, uchovávání a sdílení záznamů a dat týkajících
se odborné činnosti včetně elektronických forem
komunikace,

e) odbornou činnost provádějí pouze osoby pově-
řené touto činností a s odpovídající kvalifikací,

f) její prostorové, přístrojové a materiální vybavení
a podmínky prostředí umožňují kvalitní provádění
odborných činností a jejich vyhodnocování,

g) má stanovena opatření k řízení přístupu osob do

prostor, které mohou ovlivnit kvalitu prováděných
odborných činností, a k řízení využívání těchto
prostor,

h) je vybavena návody a postupy pro používání, skla-
dování, údržbu a jinou manipulaci se zařízením
a materiálem pro výkon odborných činností,

i) má zaveden program a postup pro evidenci, kali-
braci a kontrolu zařízení a referenčních materiálů
pro výkon odborných činností,

j) má stanoveny postupy pro přepravu, příjem, skla-
dování a likvidaci vzorků a zacházení s nimi včetně
opatření proti jejich kontaminaci a znehodnocení
a stanoven systém jednoznačné identifikace
vzorků,

k) je způsobilá zabezpečit kvalitu a platnost výsledků
prováděných zkoušek a analýz jejich opakováním,
používáním referenčních materiálů nebo jiných
vhodných standardů, účastí v programech mezila-
boratorního porovnávání a systematickou kontro-
lou získaných údajů,

l) výsledky zkoušek a analýz uvádí přesně a jedno-
značně v protokolu, který obsahuje identifikaci la-
boratoře, zákazníka a vzorku a veškeré informace
nezbytné pro interpretaci výsledků včetně uvedení
použité metody pro příslušnou zkoušku nebo ana-
lýzu,

m) vede záznamy o řešení stížností zákazníků a o při-
jatých opatřeních k nápravě,

n) vykonává odborné činnosti podle metod stanove-
ných jiným právním předpisem2), a pokud takové
metody právním předpisem stanoveny nejsou, po-
dle metod stanovených národní referenční labora-
toří a

o) pro práci s karanténním materiálem má povolení
rostlinolékařské správy podle § 8 zákona a do-
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1) Směrnice Rady 2009/143/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění k plnění
úkolů laboratorního testování.

2) Například vyhláška č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny
bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého, ve znění vyhlášky č. 75/2010 Sb.



držuje tímto povolením stanovený karanténní re-
žim.

(2) Požadavky pro pověření referenční laboratoře
podle § 2 písm. a) až m) jsou splněny, pokud odpoví-
dají české technické normě3).

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Sbírka zákonů č. 204 / 2012Částka 72 Strana 2883

3) ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
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VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2012

o obecných zásadách integrované ochrany rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař-
ské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k pro-
vedení § 5 odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví obecné zásady integrované
ochrany rostlin.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) prahem škodlivosti vědecky podložený stupeň vý-
skytu škodlivého organismu, při kterém je nutno
provést ochranné opatření, aby se zabránilo hos-
podářské škodě v důsledku negativního vlivu
škodlivého organismu na snížení výnosu nebo
kvality rostliny nebo rostlinného produktu,

b) systémem varování postup informování o očekáva-
ném nebo potvrzeném výskytu nebo o šíření
škodlivého organismu, který může způsobit eko-
nomicky významnou škodu.

§ 3

Obecné zásady integrované ochrany rostlin

(1) K předcházení nebo potlačení výskytu škodli-
vých organismů se z nepřímých metod ochrany rostlin
použijí zejména tato opatření:

a) střídání plodin,

b) používání pěstitelských postupů,

c) používání odrůd odolných nebo tolerantních ke

škodlivým organismům a osiva a sadby splňující
požadavky stanovené jiným právním předpisem2),

d) vyvážené hnojení, vápnění a vodní režim,
e) hygienická opatření, nebo
f) ochrana a podpora užitečných organismů využívá-

ním vhodných opatření na ochranu rostlin.

(2) Sledování výskytu škodlivých organismů se
provádí pomocí postupů a nástrojů zveřejněných podle
zákona, které zahrnují zejména pozorování na místě,
systémy varování, předpovědi výskytu škodlivých
organismů a metody jejich včasného určení nebo vy-
užívání poradenství poradců odborně kvalifikovaných
podle zákona.

(3) Výběr způsobu ochrany rostlin je založen na
základě objektivní analýzy předpokladu napadení
škodlivým organismem nebo výsledků sledování vý-
skytu škodlivých organismů, přičemž se využijí prahy
škodlivosti, pokud jsou pro dotčený škodlivý organis-
mus nebo pěstovanou rostlinu stanoveny a zveřejněny
podle § 5 odst. 4 písm. b) a e) zákona.

(4) Před chemickými metodami se dává přednost
biologickým, fyzikálním a jiným nechemickým meto-
dám, pokud zajistí účinnou ochranu proti dotčeným
škodlivým organismům.

(5) Využívají se přípravky nebo metody ochrany,
které jsou co nejvíce specifické pro dotčený škodlivý
organismus a mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské
zdraví, necílové organismy a životní prostředí.

(6) Přípravek nebo další způsob přímé ochrany
rostlin se použije pouze v nezbytném rozsahu, napří-
klad aplikací dávek přípravků na spodní hranici dopo-
ručení, snížením četnosti použití přípravků nebo pro-
váděním výběrového ošetření. Současně se přihlédne
k tomu, aby se nezvyšovalo riziko vzniku rezistence
škodlivých organismů k přípravkům.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost
Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

2) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu
osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.



(7) Dostupné antirezistentní strategie se používají
tak, aby byla zachována účinnost přípravků a zpoma-
leno šíření rezistence škodlivého organismu k příprav-
kům, pokud je riziko vzniku rezistence škodlivého
organismu vůči určitému způsobu ochrany rostlin zve-
řejněno rostlinolékařskou správou nebo je profesionál-
nímu uživateli známo jiným způsobem a pokud stupeň
výskytu škodlivého organismu vyžaduje opakované
ošetření pěstované rostliny.

(8) Ověřuje se úspěšnost používaných opatření na
ochranu rostlin na základě záznamů o používání pří-
pravků a sledování stupně výskytu škodlivých orga-
nismů.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Sbírka zákonů č. 205 / 2012Částka 72 Strana 2885



206

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2012

o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“)
stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 86b odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje:

a) obsah a rozsah základního kurzu pro vydání
osvědčení prvního stupně, doplňujícího školení
pro vydání nového osvědčení prvního stupně a ná-
ležitosti osvědčení prvního stupně,

b) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího
školení pro vydání a prodloužení platnosti osvěd-
čení druhého stupně, rozsah a způsob provedení
zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně,

c) rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání
osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňu-
jícího školení a rozsah a způsob provedení
zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení tře-
tího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně,

d) požadavky na technické zabezpečení pro pořádání
základních kurzů a doplňujících školení.

§ 2

Obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího
školení pro vydání osvědčení prvního stupně

a náležitosti osvědčení prvního stupně

(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení
prvního stupně a obsah doplňujícího školení pro vy-
dání nového osvědčení prvního stupně je stanoven
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvěd-
čení prvního stupně je 12 vyučovacích hodin.

(3) Rozsah doplňujícího školení pro vydání no-
vého osvědčení prvního stupně je 8 vyučovacích hodin.

(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se
považuje 45 minut.

(5) Náležitosti osvědčení prvního stupně stanoví
příloha č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Obsah a rozsah základního kurzu
a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení

platnosti osvědčení druhého stupně,
rozsah a způsob provedení zkoušky

a náležitosti osvědčení druhého stupně

(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení
druhého stupně a obsah doplňujícího školení pro pro-
dloužení platnosti osvědčení druhého stupně je stano-
ven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvěd-
čení druhého stupně je 15 vyučovacích hodin. Do této
doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.

(3) Rozsah doplňujícího školení pro prodloužení
platnosti osvědčení druhého stupně je 8 vyučovacích
hodin.

(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se
považuje 45 minut.

(5) Zkouška, která je podmínkou pro vydání
osvědčení druhého stupně, se provádí ve formě písem-
ného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připra-
vuje Státní rostlinolékařská správa ve spolupráci s Mi-
nisterstvem zdravotnictví. Čas pro zpracování písem-
ného testu je 90 minut. Zkouška je složena úspěšně,
pokud zkoušený zodpoví správně nejméně 20 otázek
z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 12 otázek
z oblasti ochrany veřejného zdraví.

(6) Náležitosti osvědčení druhého stupně stanoví
příloha č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Rozsah a způsob provedení zkoušky
pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah
doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení

zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího
stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně

(1) Zkouška, která je podmínkou pro vydání
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společen-
ství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.



osvědčení třetího stupně, se provádí ve formě písem-
ného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připra-
vuje Státní rostlinolékařská správa ve spolupráci s Mi-
nisterstvem zdravotnictví, a ústního přezkoušení před
zkušební komisí. Zkušební komise je dvoučlenná; je-
jími členy jsou rostlinolékař s platným osvědčením tře-
tího stupně a zástupce orgánu ochrany veřejného
zdraví2). Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti na-
kládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany ve-
řejného zdraví. Čas pro zpracování písemného testu je
90 minut. Písemný test je složen úspěšně, pokud zkou-
šený zodpoví správně nejméně 22 otázek z oblasti na-
kládání s přípravky a nejméně 13 otázek z oblasti
ochrany veřejného zdraví; jinak se ústní přezkoušení
nekoná a zkoušený opakuje písemný test.

(2) Ústní přezkoušení podle odstavce 1 obsahuje
3 otázky, z nichž jedna se musí týkat ochrany veřej-
ného zdraví. Zkoušený má na zodpovězení všech tří
otázek nejvýše 15 minut. Zkouška je složena úspěšně,
pokud je zkoušený hodnocen oběma členy zkušební
komise při ústním přezkoušení stupněm „prospěl“. Po-
kud zkoušený, který byl při ústním přezkoušení hod-
nocen stupněm „neprospěl“, opakuje ústní přezkoušení
nejpozději do šesti měsíců ode dne předchozího
ústního přezkoušení, písemný test podle odstavce 1 se
neprovádí.

(3) Obsah doplňujícího školení pro prodloužení
platnosti osvědčení třetího stupně je stanoven v příloze
č. 1 k této vyhlášce.

(4) Zkouška pro prodloužení platnosti osvědčení
třetího stupně se provádí ve formě písemného testu
podle odstavce 1. Zkouška je složena úspěšně, pokud
zkoušený složí písemný test úspěšně podle odstavce 1.

(5) Náležitosti osvědčení třetího stupně stanoví
příloha č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

Protokol o výsledku zkoušky

(1) O výsledku zkoušky podle § 3 a 4 se sepíše
protokol ve dvou vyhotoveních, který obsahuje tyto
náležitosti:
a) označení „protokol o výsledku zkoušky k proká-

zání odborné způsobilosti pro nakládání s pří-
pravky“,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení zkoušeného,

c) datum a místo narození zkoušeného,

d) místo trvalého pobytu nebo bydliště zkoušeného,

e) výsledek písemného testu popřípadě i ústního pře-
zkoušení, a to slovy „prospěl“ nebo „neprospěl“,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zkou-
šejícího rostlinolékaře, popřípadě jména, příjmení
a podpisy členů zkušební komise a

g) místo a datum konání zkoušky.

(2) Jedno vyhotovení protokolu o výsledku
zkoušky podle odstavce 1 předá Státní rostlinolékařská
správa zkoušenému. Protokol o výsledku zkoušky se
nepořizuje v případě, kdy je bezprostředně po prove-
dení zkoušky zkoušenému vydáno osvědčení přísluš-
ného stupně.

§ 6

Požadavky na technické zabezpečení
pro pořádání základních kurzů

a doplňujících školení

Vzdělávací zařízení zabezpečí pro pořádání zá-
kladních kurzů a doplňujících školení

a) učebnu s možností elektronických prezentací, pro-
storovou kapacitou pro teoretickou výuku
a s technickou kapacitou pro praktickou výuku,
nebo

b) provozování počítačové aplikace umožňující účast
na kurzu nebo školení dálkovým přístupem.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na
úseku rostlinolékařské péče.

2. Vyhláška č. 381/2011 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku
rostlinolékařské péče.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2012

o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb.,
o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb.,

o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař-
ské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k pro-
vedení § 61 odst. 7, § 62 odst. 1 a 3, § 64 odst. 4 zá-
kona:

ČÁST PRVNÍ

O PROFESIONÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO
APLIKACI PŘÍPRAVKŮ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví:

a) náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionál-
ního zařízení pro aplikaci přípravků,

b) omezení použití jednotlivých profesionálních za-
řízení pro aplikaci přípravků a postupy při jejich
použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace
vedoucí k minimalizaci rizik pro ochranu zdraví
a životního prostředí,

c) postupy pro přípravu postřikové kapaliny a pro
čištění profesionálních zařízení pro aplikaci pří-
pravků,

d) požadavky na omezení nežádoucího úletu pří-
pravků,

e) podmínky použití profesionálního zařízení pro
aplikaci přípravků omezujícího úlet přípravků, za
kterých nemusí být dodrženy ochranné vzdále-
nosti určené v rozhodnutí o povolení přípravku,

f) lhůty pro provádění kontrolního testování profe-
sionálních zařízení pro aplikaci přípravků,

g) technologické požadavky na profesionální zařízení
pro aplikaci přípravků,

h) technologický postup kontrolního testování pro-
fesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

i) technické podmínky pro kontrolní testování pro-
fesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

j) náležitosti a vzor osvědčení o funkční způsobilosti
profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

k) náležitosti a vzor kontrolní nálepky.

§ 2

Použití profesionálního zařízení
pro aplikaci přípravků
(K § 61 odst. 7 zákona)

(1) Náležitosti postupu údržby a kalibrace profe-
sionálního zařízení pro aplikaci přípravků jsou stano-
veny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Omezení použití jednotlivých profesionálních
zařízení pro aplikaci přípravků a postupy při jejich
použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace ve-
doucí k minimalizaci rizik pro ochranu zdraví a život-
ního prostředí stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

(3) Příprava aplikační kapaliny a provádění čištění
profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí
být v souladu s požadavky stanovenými v příloze č. 3
k této vyhlášce.

§ 3

Požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků
a podmínky použití profesionálního zařízení pro
aplikaci přípravků omezujících úlet přípravků

(K § 62 odst. 1 a 3 zákona)

(1) Požadavky na omezení nežádoucího úletu pří-
pravků stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

(2) Podmínky použití profesionálního zařízení
pro aplikaci přípravků omezujícího úlet přípravků, za
kterých není třeba dodržet ochrannou vzdálenost urče-
nou v rozhodnutí o povolení přípravku, stanoví příloha
č. 4 k této vyhlášce.

§ 4

Lhůty pro provádění kontrolního testování
profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

[K § 64 odst. 4 písm. a) zákona]

(1) Doba ode dne uvedení profesionálního zaří-
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zení pro aplikaci přípravků do provozu do dne prvního
kontrolního testování nebo doba mezi dvěma kontrol-
ními testováními nesmí přesáhnout 3 roky.

(2) Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků,
u něhož byla provedena oprava, úprava nebo přestavba,
která by mohla ovlivnit aplikaci přípravků, musí být
prověřeno kontrolním testováním před jeho prvním
použitím po této opravě, úpravě nebo přestavbě.

§ 5

Technologické požadavky na profesionální zařízení
pro aplikaci přípravků a technologický postup
kontrolního testování profesionálního zařízení

pro aplikaci přípravků
[K § 64 odst. 4 písm. b) a c) zákona]

Technologické požadavky na profesionální zaří-
zení pro aplikaci přípravků a technologický postup
kontrolního testování profesionálního zařízení pro
aplikaci přípravků jsou stanoveny v příloze č. 5 k této
vyhlášce.

§ 6

Technické podmínky pro kontrolní testování
profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

[K § 64 odst. 4 písm. d) zákona]

(1) Technické podmínky pro kontrolní testování
profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí
umožňovat dodržení technologického postupu stano-
veného v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(2) Provozovna kontrolního testování musí být
vybavena

a) zkušebním zařízením, přístroji a pomůckami uve-
denými v příloze č. 6 k této vyhlášce, a to v závis-
losti na druzích profesionálních zařízení pro apli-
kaci přípravků, které jsou předmětem kontrolního
testování,

b) návody na obsluhu a běžnou údržbu testovaných
typů profesionálních zařízení pro aplikaci pří-
pravků,

c) dálkovým přístupem do informačního systému
rostlinolékařské správy, do něhož se průběžně za-
pisují profesionální zařízení pro aplikaci pří-
pravků, k nimž bylo vydáno osvědčení o funkční
způsobilosti, a profesionální zařízení pro aplikaci
přípravků, k nimž tento doklad nebyl vydán.

(3) Zkušební zařízení musí splňovat požadavky
stanovené v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 7

Náležitosti a vzor osvědčení o funkční způsobilosti
profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

[K § 64 odst. 4 písm. e) a f) zákona]

Náležitosti a vzory osvědčení o funkční způsobi-
losti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků
stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce. Součástí osvědčení
o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro
aplikaci přípravků je kontrolní nálepka, jejíž náležitosti
a vzor jsou stanoveny v části B bodech 8.1 a 8.4 přílohy
č. 5 k této vyhlášce.

§ 8

Přechodné ustanovení

Do dne 1. ledna 2020 nesmí doba ode dne uvedení
profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků do pro-
vozu do dne prvního kontrolního testování nebo doba
mezi dvěma kontrolními testováními přesáhnout 5 let.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 384/2011 Sb.,
o technických zařízeních a o označování dřevěného

obalového materiálu a o změně vyhlášky
č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích

na ochranu rostlin

§ 9

Část druhá vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických
zařízeních a o označování dřevěného obalového mate-
riálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechani-
začních prostředcích na ochranu rostlin, se zrušuje.
Dosavadní část třetí se označuje jako část druhá.

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 10

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních pro-
středcích na ochranu rostlin.

2. Vyhláška č. 147/2009 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na
ochranu rostlin.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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